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Slovo starostky
Vážení občané města Bečov nad Teplou, v letošním roce
2009 slaví naše město 610. výročí své potvrzené existence. 19. dubna 1399 byla městu přidělena první městská
práva. Od tohoto data bylo v moci občanů začít spravovat
město podle svých představ v rámci zákonů, které jim
umožnil tehdejší společenský řád. Dnešní doba má snad
nejkomplikovanější pravidla na správu města. Zákon
o obcích udává demokratická pravidla samosprávě, zastupitelům, členům výborů a komisí a dalším a určuje jak
hospodařit s příjmy města zejména přidělenými státem
podle počtu obyvatel, (současný stav počtu obyvatel 831
Bečov nad Teplou, 93 Krásný Jez a 45 Vodná). I na naše
poměrně malé městečko, ve kterém se téměř všichni
známe a máme tedy k sobě spíše osobní vztah, je však

kladen velký nárok na odbornost úředníků veřejné správy
pracujících na Městském úřadě a totéž platí o zvolené samosprávě. Rozvoj města, údržba a opravy majetku města,
ulehčení života obyvatel, to vše je podmíněno finančními
prostředky. Rozpočet města lze navýšit o prodej vlastního
majetku, dotace a granty od Karlovarského kraje a jednotlivých ministerstev a Evropské unie, za předpokladu naší
finanční spoluúčasti. Všichni s obavami sledujeme současnou hospodářskou situaci a v našem případě hledáme cestu, jak připravit průběh tohoto roku tak, abychom splnili
zákonné povinnosti obce a také se nám podařilo zrealizovat
naplánované akce obnovy a kulturně společenské akce,
které budou veřejnosti připomínat význam našeho historického města. Začátkem února byl schválen rozpočet města
na rok 2009, s výhledem na roky 2010 a 2011. V rozpočtu tvoří nejvýznamnější finanční částky správa
města, základní škola, odvoz komunálního odpadu,
úklid a údržba města, opravy komunikací, příprava
projektové dokumentace, opravy kulturních památek, hasiči, sportovci a další občanské a ktivity.
V další části Bečovského zpravodaje je zveřejněn
Kalendář kulturních akcí, včetně zasedání orgánů
města a termínů vydávání tiskovin na rok 2009. Toto
první číslo zpravodaje je prvním dokumentem, který
bude popisovat rok 610. výročí města, vše co se
v něm událo, jak žili v roce 2009 jeho občané, jak
naložili s dědictvím předešlých generací a co budoucím generacím předají, ať v duchovním či materiálním smyslu. V letošním roce je naplánováno
vydání 6 čísel zpravodaje a 12 čísel Měsíčních listů
a v zájmu lepší komunikace s občany také 12 společných setkání vedení města a občanů, zaměřených na daná témata, generační skupiny apod. Kdo
máte vůli zaznamenat dění kolem vás, zúčastněte se
přípravy vydání Bečovského zpravodaje i nově využijte možnost prostoru v Měsíčních listech.


Vaše Olga Haláková
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Co se děje v Bečově
Bečovské neziskové organizace

Spolek postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
V tomto spolku se sdružuje 3O občanů z Bečova n/T a jejich hlavní náplň tvoří komunikace mezi lidmi s obdobným postižením civilizačními chorobami. Členové organizují společné akce různého typu, návštěvy kulturních zařízení, zajímavých
historických míst regionu a podobně. Význam sdružování se je obecně prospěšný pro psychiku každého člověka a tento
spolek je mimořádně přínosný pro bečovské občany. Při návštěvách továrny Moser v Karlových Varech, kdy si zase člověk
uvědomí náročnost sklářského uměleckého řemesla a také historii vzniku světoznámé sklárny, či v Lesově složitost výroby
porcelánu. Dnešní doba je pro jedince velmi náročná, zatěžuje ho fyzicky a zejména psychicky; následně vzniklá onemocnění jsou přirozeným důsledkem. Pokud se nebudeme umět vyrovnat s těmito nároky doby a nenaučíme se zdravému
životnímu stylu, tak jak se to učí členové SPCCH, bohužel už většinou poznačeni civilizačními nemocemi, čeká nás to
samé. Proto je fungování tohoto spolku v Bečově nad Teplou tak důležité. Spolek byl podpořen z rozpočtu města na ulehčení organizace místních občanských aktivit v neziskové oblasti v minulém roce symbolickou částkou 5.000,-Kč. Předsedkyní místní pobočky celorepublikové neziskové organizace SPCCH je již téměř deset let paní Irena Tošnerová. Za její
nadšení a organizační aktivitu si zaslouží poděkování nás všech.
Hasiči

Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Sbor dobrovolných hasičů
Bečov nad Teplou
Členskou základnu tvoří zejména mladší lidé a malé děti, či
mládež. Spolek se zúčastňuje různých hasičských soutěží,
organizuje či spoluorganizuje různé kulturní akce, například
stavění májky, dětský den, Mikulášskou zábavu a pod. V roce
2008 byly jeho aktivity podpořeny z rozpočtu města částkou
25.000,- Kč.

Předsednictvo SDH ČMS

30. ledna zasedli členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů
Bečov nad Teplou – občanské sdružení v Hradní Baště na valné hromadě
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Zprávy z MÚ
Od července letošního roku dochází k novému systému komunikace veřejné správy, podle zákona 300/2008 Sb. Pro
občana to znamená, že může prostřednictvím internetu,
pomocí datové schránky získat potřebná potvrzení či výpisy. Tyto služby již byly započaty prostřednictvím systému
označovaného logem Czech POINT. Úředníci městského

úřadu musí v daném roce absolvovat odborná školení,
v našem případě týkající se matriky, evidence obyvatel,
účetnictví a novinkou je „elektronická vláda“ – „eGovernment“(í gavrment nebo egon). Zmíněný zákon je obecně
považován za natolik převratný, že je označován za revoluci
ve veřejné správě. Povinností městského úřadu je zprovoz-

Poplatky

nit tento systém. Bude tak učiněno pomocí Magistrátu
města Karlovy Vary a Karlovarského kraje, které požádají
o dotaci z fondů EU a pomohou tak jednotlivým obcím.
V letošním roce získáme rozšířené vybavení počítačovou
technikou a programy, abychom mohli plnit zákonné předpisy. Absolvovali jsme vstupní školení a čekají nás další.

Tříkrálová sbírka

na základě Obecně závazných vyhlášek města jsou stanoveny tyto poplatky:
- za psa (platba do konce března)
- za odvoz komunálního a tříděného odpadu (do konce dubna)

citace z Obecně závazné vyhlášky místa o poplatcích za psa
Základní sazba poplatku činí roční:
Za prvního psa

Za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele

a) za psa chovaného v rodinném
domku

100,- Kč

150,- Kč

b) za psa chovaného v domě
se dvěma a více byty

500,- Kč

750,- Kč

c) poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu

50,- Kč

75,- Kč

d) za psa chovaného mimo objekt

100,- Kč

150,- Kč

Třicet devět skupinek koledníků z řad dobrovolníků, žáků a studentů škol vybralo v letošní Tříkrálové sbírce v okrese Karlovy Vary
celkem 81.726,- Kč. 10 skupinek z Bečova
nad Teplou a Otročína nasbíralo 27.161,-Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na zlepšení života uživatelů sociální služby Domu na půl
cesty v Karlových Varech, který slouží mladým lidem od 18 do 26 let, jenž přicházejí
z dětských domovů, výchovných ústavů
a podobně. Děkujeme všem laskavým lidem z našeho města i okolních osad a obcí,

kteří svým příspěvkem pomohli těm, kteří
sami nedokáží ustát život a potřebují pomoc od těch silnějších. Zvláštní poděkování patří spoluorganizátorům, zejména obětavé pomoci paní J. Váňové, Petry Široké –
Šulcové, dospělým koledníkům či dobrovolníkům a za všechny si dovolím jmenovat
paní F. Peřinovou. A „malí králové“ si zaslouží obdiv za svůj výkon, kdy v mrazivém
počasí procházeli městem, zazpívali a na
obydlí zapsali křídou tajemná písmena
těm, kteří přispěli.

Nové formuláře
K dispozici na Městském úřadě anebo webových stránkách města:
1. žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města pro neziskové organizace
připravujE se:
2. žádost o pokácení stromu
3. žádost o koupi pozemku
4. žádost o povolení k vjezdu
Likvidace odpadu - komunální odpad
V roce 2008 Bečov nad Teplou jako původce odpadu vyprodukoval 334,1285 tun komunálního
odpadu, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů, 5,596 tun papíru, 6,577 tun plastů,
21,146 tun skla, 295,811tun komunálního odpadu. Dále byl zlikvidován nebezpečný a ostatní
odpad, například pneumatiky, oleje, barvy, léčiva atd.
Celostátně nastavený systém likvidace odpadu má mnoho nedostatků; v každém případě je
v rozporu skutečnost, že město, které má cca 1.000 obyvatel a je významným místem cestovního
ruchu přinejmenším Karlovarském kraji, nese tíhu likvidace odpadu, kterou přináší právě
turistický ruch. A dále, nechci sahat do svědomí některým místním podnikatelům, ale ukazuje
se, že také bez ohledu využívají městský systém oni nemají uzavřeny smlouvy o likvidaci odpadu
a to zákonitě je na úkor všech. Tento stav a další problémy v likvidaci komunálního odpadu bude
nutné v budoucnosti změnit vzájemnou komunikací i připomínkováním zákonů. Bude poučné
porovnat obdobnou situaci v malých městech se silným turistickým ruchem, kde jistě najdeme
podporu v našich záměrech nápravy současného stavu.
Na místních poplatcích za odvoz odpadu se předpokládá příjem za likvidaci ve výši 424.000,- Kč
a skutečné náklady se očekávají v částce 1.100.000,- Kč. Termín úhrady poplatků za odvoz
odpadu je konec dubna.

Před kostelem se společně vyfotili a poté prošli náměstím a rozběhli se k lidem hledat pomoc pro jiné,
kteří ji potřebují.

Životní podmínky 2009 - výběrové šetření v domácnostech
Ve dnech 21.února až 10. května 2009 proběhne prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů, šetření o životních, ekonomických a sociálních podmínkách českých domácností.
Šetření se uskuteční v celé ČR v cca 12.000 domácnostech, náhodně vybraných počítačem.
Pro Český statistický úřad, odbor terénních zjišťování pro kraj Plzeňský a Karlovarský budou
anonymní údaje a získaná data zpracovány za účelem usměrňování sociální politiky státu,
pro výzkumné účely i mezinárodní srovnání v rámci EU
(Zaznamenala OH)

Opravy na radnici - odvoz stavební sutě desetiletí ukryté pod podlahou půdy<
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Kultura a historie
Nálezy v podlaze půdy na radnici

Korespondence z roku 1886 (nález z půdy radnice)
Fotografie mladé dívky nalezena pod
podlahou na půdě radnice

Dopis starosty taktéž nalezen při úklidu půdy radnice

Výstava „Regiony ČR”

Výstava „Regiony ČR“ v Lysé nad Labem, v rámci Sdružení obcí Slavkovský les reprezentovala Bečov
nad Teplou nová Panoramatická mapa města

Loví měsíc v řece Teplé?

Pohled na město a kostel v té době ještě bez kostelní věže

Sněhurka a sedm trpaslíků

Poznáte někoho?
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Společenská rubrika
Ceny PRMPZ

shsčms

V lednu 2009 se konalo Krajské kolo o cenu Programu regenerace Městské památkové zóny. Starostka města O.Haláková byla
členkou komise jako garant Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska pro Karlovarský kraj. Dalšími členy komise byly
Ing. Kynčilová za Mínisterstvo pro místní rozvoj, zástupkyně
Národního památkového ústavu v Lokti Mgr. Riegrová, a zástupkyně odboru Kultury, cestovního ruchu a památek Karlovarského kraje paní Strnadová. Do soutěže se přihlásila dvě města,
Cheb a Horní Blatná. Vítězem krajského kola se stalo město
Cheb.To postupuje do celostátního kola (město Bečov nad Teplou se připravuje na účast v této celostátní soutěži za rok
2009).

Hodnotící komise přijata na radnici v Chebu

Škola - setkání

100. zasedání předsednictva Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska v Praze, na programu schvalování rozpočtu, příprava projektů žádostí o dotace z EU, zasedání krajských sekcí
(v Bečově nad Teplou zasedá 12. února sekce za Karlovarský a Plzeňský kraj)

Školská rada

27. ledna zasedala na své první jednání nová Školská rada ZŠ
a MŠ Bečov nad Teplou. Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. B. Adamec.

Současní i bývalí zaměstnanci základní školy se koncem roku
setkali na společné schůzce v Hradní Baště aby neformálně
a přátelsky uzavřeli dramatický rok 2008

 ladí pedagogové i ti zkušení plánují obhájit dobré jméno
M
bečovské základní školy

Bečov nad Teplou 1399 – 2009 - 610 let od udělení prvních městských práv
Kalendář akcí roku 2009
LEDEN
1. leden Novoroční výstup na Homolku

TJ Slavoj BnT, Turistický odd.
8. leden	Presentace Panoramatické mapy Bečova
nad Teplou Hudební vystoupení tria
Martin Mosáth, Jakub Douda, Lenka Kužvartová

ZUŠ J.Labitzkého Město BnT, ZUŠ J.L.BnT
10. leden Tříkrálová sbírka (spolupráce s Farní charitou K. Vary)

ZŠ a MŚ, farnost, a Město BnT
12. leden	Divadelní představení (Karlovarské hudební
divadlo) 1. stupeň + MŠ 
ZŠ a MŠ BnT
17.leden Hasičský ples
SDH BnT
19. – 23.	Projekt „Naše škola“
ZŠ a MŠ BnT
Setkání mapy města – výstava na radnici
kopie map z archivu
Město BnT
31. leden Měsíční list
Město BnT
31. leden Valná hromada SDH Bečov nad Teplou SDH BnT
Únor
14. únor Myslivecký ples
2. únor	Zápis do 1. třídy
Vyhlášení soutěže k 610. výročí udělení
městských práv městu Bečov nad Teplou
Vyhlášení projektu „Naše škola“ ZŠ a MŠ BnT
19. únor Setkání
Město BnT
28. únor Měsíční list + Bečovský zpravodaj Město BnT
Březen
14. březen	SRPDŠ ples
SRPDŠ
Setkání
Město BnT
30. březen	Měsíční list
Město BnT
Dětský maškarní karneval
SRPDŠ
Projekt „Velikonoce“
ZŠ a MŠ BnT
Duben
4. duben Vítání jara– Botanická zahrada Berkut ČSOP
9. duben	Velikonoční koncert a výstava výtvarného oboru

ZUŠ J.L.BnT
19. duben	Konference 610 let
Město BnT
Setkání
Město BnT

30. duben	Pálení čarodějnic
TJ Slavoj BnT
Stavění májky 
SHČMS BnT
Měsíční list + Bečovský zpravodaj Město BnT
Květen
8. květen	Turnaj starých pánů
TJ Slavoj BnT
Vystoupení žáků ke Dni matek

ZŠ a MŠ BnT a ZUŠ J.L.BnT
20. květen	koncert žáků a učitelů ZUŠ J.L.BnT v kostele
v Mnichově u Mariánských Lázní u příležitosti
konání Festivalu porozumění spojující svět lidí
zdravích a lidí postižených
ZUŠ J.L.BnT
Setkání
Město BnT
30. květen Měsíční list
Město BnT
31. květen Dětský den – neděle
Město BnT, SRPDŠ,

ZŠ a MŠ BnT, SHČMS, TJ Slavoj a další
Červen
	Setkání – téma – Integrovaný záchranný systém
– hasiči, povodně a další Město BnT, SDH BnT
13. červen Pochod za minerálními prameny Slavoj BnT
11. června Závěrečný koncert žáků a učitelů ZUŠ J.L.BnT

ZUŠ J.L.BnT
20. červen 140. výročí založení SDH Bečov nad Teplou

DH Bečov nad Teplou, Město BnT
24. - 28.	Návštěva z Eschenburgu – výměnný pobyt mezi
partnerskými školami ukončenspolečným
koncertem
Město BnT ZUŠ J.L.BnT
30. červen	Měsíční list 
Město BnT
Vyhodnocení soutěže k 610. výročí města

ZŠ a MŠ BnT
Školní akademie
ZŠ a MŠ BnT
Reprezentativní ples školy a jejich partnerů

ZŠ a MŠ BnT
Červenec
2.-5.
Víkendový pobyt pro mladé hasiče Svržno

SHČMS BnT
17.,18, 19. Oslavy bečovské botanické zahrady

Berkut ČSOP
24., 25., 26. Bečovské slavnosti
Město BnT

25. července	v rámci Bečovských slavností proběhne
partnerské mezinárodní fotbalové utkání
26. července	v rámci Bečovských slavností od 15:00 hod.
společný koncert žáků a učitelů z hudebních
škol z Bečova nad Teplou, Arzbergu a Markredwitz na zámeckých terasách
Setkání 
Město BnT
30. červenec Měsíční list + Bečovský zpravodaj Město BnT
Srpen
1. srpen Koncert Festival uprostřed Evropy

Město BnT, SHZ BnT
8. srpen	O pohár města Bečov nad Teplou TJ Slavoj BnT
Setkání
Město BnT
30. srpen Měsíční list
Září
Mateřská školka přijata na radnici Město BnT ZŠ a MŠ BnT
Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 ZŠ a MŠ BnT
Dny EHD 
SHZ BnT, Město BnT, Berkut ČSOP
20. září
Běh kolem tří rybníků
TJ Slavoj BnT
24. září	Bečovské housličky – výchovný, veřejný koncert
houslového oddělení ZUŠ J.L.BnT
od 10:00 a 13 :30 hodiny
Setkání
Město BnT
30. září
Měsíční list Bečovský zpravodaj Město BnT
Říjen
Setkání
Město BnT
30. říjen Měsíční list 
Město BnT
Listopad
7.listopadu Lampiónový průvod
Setkání
Město BnT
29. listopad Rozsvícení vánočního stromečku

Město BnT, ZŠ a MŠ BnT, ZUŠ J.L. SRPDŠ a další
Vánoční koncert 
ZUŠ J.L.BnT
30. listopad Měsíční list + Bečovský zpravodaj Město BnT
Prosinec
3. prosince	Adventní koncert – společný koncert učitelů
a hostů ZUŠ J.L. BnT od 17:00 hodiny ZUŠ J.L.BnT
6. prosinec	Mikulášská zábava pro děti
SHČMS BnT

Setkání – promítání DVD a CD z akcí Město BnT
17. prosince	Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ J.L. BnT a
vánoční
Výstava výtvarného oboru
ZUŠ J.L.BnT
24.12.2009	Štědrovečerní koncert žáků a zaměstnanců
školy v kostele Sv.Jiří v BnT
ZŠ a MŠ BnT
30. prosinec	Měsíční list ( PF)
Město BnT
Projekt „Vánoce“
Vystoupení žáků pro bečevské seniory v jídelně ZŠ
Vánoční besídka v sokolovně ZŠ a MŠ BnT
Vyjádření organizátorů: termíny jednotlivých akcí mohou být nepatrně obměněny, změna bude ihned po oznámení zapracována do tohoto kalendáře
a zveřejněna. Také se předpokládá, že program bude rozšířen o další akce.
Zkratky:
BnT – Bečov nad Teplou
ZUŠ J.L.BnT – Základní umělecká škola Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou
ZŠ a MŠ BnT – Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
SHZ BnT – Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
TJ Slavoj BnT – Tělovýchovná jednota Slavoj Bečov nad Teplou
SRPDŠ – Sdružení rodičů a přátel dětí školy
SHČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SDH – Sbor dobrovolných hasičů Bečov nad Teplou

Termíny zasedání Rady města a Zastupitelstva města Bečov
nad Teplou v roce 2009
RMě; 12. a 26. ledna, 9. a 23. února, 9. a 23. března,
6. a 20. dubna, 4. a 18.dubna, 1. a 15 a 29. června,
13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září,
5. a 19. října, 2. a 16. a 30. listopadu, 14. prosince
ZMě: 3. února, 5. května, 2. června, 1. září, 1. prosince
Uzávěrky a termíny vydání Bečovského zpravodaje v roce 2009
Uzávěrka Bečovského zpravodaje; 2.února, 20. dubna,
22. června, 17. srpna, 19. října, 7. prosince
Uzávěrky a termíny vydání Měsíčních listů v roce 2009
Uzávěrka Měsíčních listů: 9. února, 9. března, 10. dubna,
7. května, 8. června, 7. července, 10. srpna, 7. září, 5. října,
9. listopadu 7. prosince
Vydání Měsíčních listů; 15. dne v každém měsíci roku 2009
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bečovský zpravodaj
Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
Projektový týden na téma: Naše škola
Ve dnech 19. – 23. 1. 2009 proběhl na Základní škole a mateřské škole v Bečově nad Teplou
projektový týden na téma: Naše škola. Žáci na 2. stupni byli rozděleni do tří skupin, 1. stupeň
pracoval ve svých třídách. Děti měly za úkol popsat skutečný stav školy a navrhnout podle
svých představ „Ideální školu“. Jednotlivé skupiny se s úkolem vypořádaly po svém v rámci
svých možností a schopností. Žáčci z 1. třídy spolu s paní učitelkou Novotnou namalovali
obrázek s písmenky a tím, co se doposud naučili. Děti z 2. a 3. třídy pod vedením paní
učitelky Řezníčkové namalovaly několik společných obrázků, kde vyjádřily, jaká by se jim
líbila třída, zahrada a také se pokusily o rýmování. Žáci 4. a 5. třídy vytvořili spolu s paní
učitelkou Vejvodovu společnou maketu ideální třídy, namalovali ideální zahradu a složili
krásnou básničku Naše škola. Žáci 6. a 7. třídy pod vedením pana učitele Bálka k údivu
nás všech společně zjistili, že by se chtěli naučit pracovat, ale nemají kde. Proto vytvořili

maketu školní dílny. Osmáci pod vedením paní učitelky Dobiášové vytvořili makety tři
– školu, třídu a zahradu - a pokusili se také o rozpočet školy. Žáci 9. třídy spolu s paní
učitelkou Vrablicovou se do práce pustili komplexně. Od vysvětlení pojmu projekt, vzájemné
diskuze o jednotlivých návrzích a nápadech, sestavení plánu činnosti na celý týden, až po
vytvoření několika koláží s porovnáním současného a ideálního stavu školy, jednotlivých tříd
a zahrady. V pátek 23. ledna jsme se všichni sešli v jídelně a každá skupina představila svoji
práci všem ostatním. (Všechny práce je možné si prohlédnout kdykoliv během vyučování
ve školní jídelně.) Vedení školy připravuje na měsíc únor vyhlášení projektu Naše škola pro
veřejnost (rodiče, občany, partnery). Práce dětí a učitelů, stejně tak jako soupis pomůcek a
zařízení potřebných k rozvoji školy, bude jeho součástí.
Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka školy

Návrhy žáků ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou v projektu „Naše škola“

Pozvánka do školy
Vedení Základní školy a mateřské školy v Bečově nad Teplou nabízí všem zájemcům přijetí dětí k základnímu vzdělávání v naší škole. Zápis do 1. třídy se uskutečnil v pondělí 2. února 2009 od 15.00 do
18.00 hodin. K zápisu přišlo se svými rodiči celkem 13 dětí, z toho 7 dětí bečovských (pozváno bylo
9), jedno dítě z Toužimi, dvě děti z Hlinek, jedno z Nové Vsi a jedno z Chodova. Osobní pozvánku k zápisu dostalo navíc 6 dětí z Otročína, kteří ale zvolili pravděpodobně školu v Toužimi. V tuto chvíli to
vypadá, že spolu s jedním dítětem, které mělo odklad, bude mít příští školní rok 1. třída 14 dětí.
V ostatních třídách to bohužel pravděpodobně nebude o moc lepší, a to i přesto, že vedení školy
spolu se zástupci města vyvinulo maximální úsilí při náborové akci, díky níž máme již od pololetí tohoto školního roku 4 děti z Hlinek a další dvě přibudou od nového školního roku do 1. třídy. Prozatím to
vypadá tak, že od září nového školního roku budeme mít ve škole maximálně 111 dětí (letos to bylo
118). Naším cílem je rozdělení tříd na prvním stupni spojených v letošním školním roce. K tomu potřebujeme zajistit co nejvyšší počet žáků (pro plný zákonný stav chybí v současné době 36 - 42 dětí)
nebo záruku města, že dofinancuje chybějící finanční prostředky. Apeluji na všechny, kdo mohou nějakým způsobem ovlivnit zvýšení počtu žáků do naší školy, aby nám a hlavně našim dětem pomohli.
Tato výzva se týká také těch rodičů, jejichž děti odešly do škol v Karlových Varech právě z důvodu
sloučení tříd. Pomozte nám rozmotat začarovaný kruh!
K tomu předkládám následující informace:
Na naší škole učí 11 zkušených učitelů. Kvalifikovanost pedagogického sboru se každým rokem zvyšuje.
Část učitelského sboru studuje na pedagogické fakultě, část absolvuje pravidelně další vzdělávání
v rámci Národního institutu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Naší prioritou je trvalý kvalifikovaný pedagogický sbor a pro děti osobní rozvoj v kvalitním a profesionálním výchovném prostředí. Již
druhým rokem probíhá výuka v naší škole v rámci Školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola“, který
vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti a k poznatku, že trvalých vědomostí lze nabývat
hlavně na základě vlastní činnosti. Učitelé v jednotlivých předmětech rozvijí osobnost žáka tak, aby mohl
samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učí jej odpovědnosti za vlastní chování v míře přiměřené
jeho věku. Při tvorbě tematických plánů v jednotlivých předmětech vychází učitelé nejen ze školního
vzdělávacího programu, ale také z možností a úrovně žáků s tím, že v první řadě je nutné zajistit aby byli
žáci schopni pokračovat na středních školách a uspět tak na trhu práce. Do vzdělávacího procesu jsou
zařazeny prvky etické výchovy, zejména s cílem posílit v žácích základní mravní hodnoty, posílit v nich
vlastní hodnotový systém jako základ zralé osobnosti, která dokáže realizovat dobro na základě vlastního uspokojení. Naše škola nabízí různé mimoškolní aktivity – kroužky: pěvecký, počítačový, taneční,
tvořivý, zdravotnický, angličtina a další. Ve škole je počítačová učebna, kterou je možno využívat nejen

k výuce předmětu Informatika, ale také v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů. Prioritou ve zkvalitnění technického zázemí a učebních pomůcek je získat prostředky na alespoň jednu interaktivní tabuli, která pomůže nejen učitelům, ale také žákům získat další obzor znalostí a dovedností.
V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují různá kulturní a divadelní představení, ať již mimo město,
tak i ve školní jídelně nebo v koncertním sále Základní umělecké školy J. Labitzkého v Bečově nad
Teplou. Naši žáci se pravidelně zúčastňují sportovních soutěží organizovaných v Bečově nad Teplou
i v celém Karlovarském kraji. Vedení školy pravidelně pořádá pro žáky různé soutěže a olympiády.
V loňském roce to byly soutěže recitační, pěvecká, čtenářská, dále dějepisná olympiáda a tématická
výtvarná soutěž k příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky. V letošním roce se mimo
jiné připravuje literární, dějepisná a výtvarná soutěž k 610. výročí udělení městských práv městu
Bečov nad Teplou. Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou má oproti jiným školám velký
dar v podobě areálu státního hradu a zámku Bečov, historicky významné Základní umělecké školy
Josefa Labitzkého a dalších historicky významných kulturních a přírodních památek, které jsou součástí města Bečov nad Teplou. Město leží uprostřed krásné přírody a má velmi zajímavou geografickou polohu. Je oproti větším městům z hlediska sociálně patologických jevů jistě bezpečnější. Toho
si je škola vědoma a snaží se to využít. Škola, její žáci a učitelé, se zaměřují na kulturní, umělecké,
historické, ale také ekologické a preventivní aktivity. Snaží se o spolupráci s ostatními organizacemi
a institucemi ve městě – Městský úřad, Policie, hasiči, TJ Slavoj apod. Úzce spolupracuje se základní
uměleckou školou, a to ve formě náboru, koordinace rozvrhů, společných akcí apod. V nabídce základní umělecké školy jsou tradiční hudební obory (housle, klavír, dechové nástroje, zpěv) a obor
výtvarný. Vedení školy spolu s ostatními pedagogickými pracovníky v současné době pracuje na projektu „Naše škola“, zaměřený na spoluúčast občanů a firem žijících a působících v bečovském regionu, jehož součástí bude mimo jiné nabídka občanům, podnikatelům a firmám podílet se na hospodářské činnosti školy, jejíž rozšíření škola plánuje zejména v oblastech pořádání kulturních a sportovních akcí, pořádání školení a kurzů, pronájem prostor v budově školy (případně sokolovny), reklama a obchodní činnost. Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou se snaží o to, aby byla
multifunkčním centrem vzdělanosti a stavebním kamenem budoucnosti města. Současný vztah ke
škole, její podpora a nadstandardní péče ze strany všech, kteří chtějí a mohou pomoci, se musí zákonitě projevit v budoucím životě ve městě. Děti, které projdou základním vzděláváním v naší škole,
se v určité době budou rozhodovat, zda zůstat nebo jít někam jinam – za lepším životem. My jim
musíme nabídnout lepší budoucnost.
Mgr. Jitka Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou

Plán akcí Základní školy a mateřské školy v Bečově nad Teplou v roce 2009:
LEDEN
10.1. 2009 Tříkrálová sbírka (spolupráce s Farní charitou K. Vary)
1.1. 2009 D ivadelní představení (Karlovarské hudební divadlo) –
1. stupeň + MŠ
19. – 23.1. 2009 Projekt „Naše škola“
ÚNOR
1.1. 2009 Zápis do 1. třídy
Vyhlášení soutěže k 610. výročí udělení městských práv městu
Bečov nad Teplou
Vyhlášení projektu „Naše škola“
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BŘEZEN
Dětský maškarní karneval - SRPDŠ
Projekt „Velikonoce“
KVĚTEN
Vystoupení žáků ke Dni matek (spolupráce se ZUŠ JL Bečov)
ČERVEN
Oslava MDD - SRPDŠ
Vyhodnocení soutěže k 610. výročí udělení městských práv

Školní akademie
Reprezentativní ples školy a jejich partnerů
PROSINEC
Projekt „Vánoce“
Vystoupení žáků pro bečevské seniory v jídelně ZŠ
Vystoupení žáků při akci města: Rozsvícení stromečku
Vánoční besídka v sokolovně
24.12. 2009 Štědrovečerní koncert žáků a zaměstnanců školy
v kostele sv. Jiří

bečovský zpravodaj
Základní umělecká škola
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
ve svém druhém kratším příspěvku Vás chci seznámit se zajímavou skutečností nálezu historické výroční zprávy zdejší hudební školy, která tak trochu připomíná objevení
relikviáře sv. Maura. Totiž před nedávnem se pracovníkům městské společnosti podařilo při úklidu půdy městského úřadu, pod prkny stropu, najít množství zajímavých
tiskovin, mezi kterými byla také zmiňovaná výroční zpráva, která důkladně dokumentuje školní rok 1900/1901. V těchto letech byla také dokončena výstavní budova
hudební školy, tak jak ji známe z dnešních dnů. Ve zprávě jsou uvedeny všechny náležitosti týkající se učebních plánů, podmínek pro přijetí žáků, způsobu přihlášení,
organizace výuky a klasifikační řád spolu s uvedením počtu žáků v jednotlivých oborech. Závěr zprávy pak obsahuje počty žáků zařazených v orchestrech a komorních
sdruženích a výčet řady vystoupení a koncertů zde v Bečově a v blízkém okolí. Školní orchestry například často vystupovaly v konventní zahradě Kláštera v Teplé na žádost
preláta Gilberta Helmera. Zpráva dále uvádí, že ve školním roce 1900/1901 bylo celkem zapsáno 129 žáků, z nichž pak pokračovalo ve studiu 113 žáků. 38 jich bylo
z Bečova a okolí, 75 žáků pocházelo z jiných částí Čech. Ředitelem školy byl v té době Hugo Steidl, který v této funkci působil neuvěřitelných 25 let (1891 – 1916). Z obsahu
tiskovin, jež unikátní nález obsahoval se jistě časem dozvíme další mnohé zajímavé věci stran bohaté historie našeho města.
František Pípal, ředitel ZUŠ J. L.

Výroční zpráva Hudební školy v Bečově nad Teplou z roku 1901, z nálezu na půdě radnice

Překlad dopisu Jos. Lugerta z 1890 (po řádcích)
11. d.M. erst heute erfolgt. Ich
habe mich nämlich verheirathet, wie
Eure Wohlgeboren aus der „….lemia“

Dopis ředitele Hudební školy v Bečově nad Teplou Josefa Lugerta
1. stránka
Eure Hochwohlgeboren!
Velevážený /Vaše velectěnosti/!
Gleichzeitig mit diesen Zeilen
Současně s těmito řádky
schicke ich an den löblichen
posílám chvályhodnému (slavnému)
Ortsschulrath in Petschau eine
místnímu školnímu radovi v Bečově
Zuschrift ab, in welcher ich die
přípis, v kterém důkladně
unabweislich gewordene Ver-
posuzuji nevyhnutelně nastalé
mehrung der Unterrichtsstunden
navýšení vyučovacích hodin
an unserer Musikschule eingehend
na naší hudební škole.
bespreche. Ich habe den freundlichen Wink
Mám laskavý pokyn
des Herrn Sekretärs diese Zuschrift
pana tajemníka tento přípis (zprávu)

2. stránka
an den löbl. Ortsschulrath zu
směrovat slavnému školnímu radovi,
richten, dankbar benützt, weil
vděčně ho používaje, neboť
ich hoffe, dass den Herren Musik-
doufám, že učitelé hudby
lehrern von dieser Stelle aus
v tomto místě zdaleka znalí,
weit mächtiger imponirt werden
by mohli býti imponováni,
dürfte als wenn ich mich nur
když bych se jen obracel
an die Musikschulleitung gewandt hätte.
na vedení hudební školy.
Eure Wohlgeboren müsten gütigst
Vaše slovutnosti musíte laskavě
entschuldigen, dass meine Antwort
prominout, že má odpověď
auf die geschützte Zuschrift vom
na chráněný (doporuč.) dopis z

František Pípal svou hrou na pozoun hezky přispěl k atmosféře slavnosti Rozsvícení vánočního
stromečku 2008

11. t.m. následuje teprve dnes. Já
jsem se totiž oženil, jak
Vaše Veleváženost z „….lemia“

1. stránka
ersehen haben dürften. Die
mohla seznat.
Trauung sowohl wie die nothwere?
Sňatek jakož nutné-náhlé?
gewordene Uebersiedlung
nastalé přestěhování
haben mich so sehe in dieser
mě daly jak vidím v tomto
Woche in Anspruch genommen
týdnu tak zabrat v nárocích,
dass ich faktisch nicht einen ruhigen
že jsem fakticky nemohl
Augenblick zum Schreiben
získat klidnou chvilku
gewinnen konnte. Künftighin
ke psaní. Napříště
werde ich schon wieder pünktlicher
už budu opět přesný
sein in der Führung der
ve vedení
amtlichen Korrespondenz.
úřední korespondence.
Mit den freundlichsten
S přátelskými
Grüssten an Eur Hohenwohlgeboren,
pozdravy Vám velevážený,
an den Herrn Sekretär, den Herrn Dr. Veit, panu tajemníkovi, panu Dr. Veitovi,
an Heren Hubl u., sonstige gute Bekannte panu Hublovi a ostatním dobrým známým.
Eure Hochwohlgeboren
Vaši Veleváženosti
ergebenste
nejoddanější
Prag 18 – 90 Jos. Lugert 
Praha 18 –90 Josef Lugert
Poznámka k překladu:
V originál textu jsou dnes již v německém jazyce nepoužívané výrazy
jako např.: Hochwohlgeboren = vysoce velevážený, vysoce slovutný atd., nebo
Ortsschulrath=místní školní rada, dnes se píše rada jako der Rat, Uebersiedl
ung=přestěhování, přesídlení, dnes die Übersiedlung a jiné včetně gramatiky.
Omlouvám proto případné nesrovnalosti nebo chyby v slovosledu překladu.
Jiří Luňák, Bečov nad Teplou

Otevírání mostu ve Vodné zahájili muzikanti Martin Mosáth, Lenka Kužvartová a Jan Kužvart
7

bečovský zpravodaj
Zasedání rady a zastupitelstva města Bečov nad Teplou
11. zasedání zastupitelstva města Bečov nad Teplou
konané dne 3. února 2009 od 17.00 hod.
v ZUŠ J. Labitzkého v Bečově nad Teplou
Přítomni: Členové zastupitelstva města (dále též ZMě) dle prezenč
ní listiny
1) Zahájení a organizační záležitosti
A) Slib člena ZMě:
Náhradník za volební Stranu zelených, pan Jaroslav Mrňák převzal
osvědčení zastupitele, že se dne 20. prosince 2008 stal zastupitelem města a složil slib člena zastupitelstva města Bečov nad Teplou
USNESENÍ: ZMě bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva
města Bečov nad Teplou panem Jaroslavem Mrňákem, jak je
zaznamenáno v příloze tohoto zápisu a ověřuje tímto platnost jeho
mandátu
Usnesení schváleno 13 hlasy
B) Program:
- 11/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 11/02 Kontrola plnění usnesení
- 11/03 Rozpočet města na rok 2009 s výhledem do roku 2011
- 11/04 Žádosti o dotace
- 11/05 Záměry, převody a prodeje pozemků
- 11/06 Průběh oslav 610. výročí města
- 11/07 Zprávy z jednání výborů ZMě
- 11/08 Různé
Navržený program schválen 13 hlasy
C) Zapisovatelem zápisu určen: J. Špak
Schváleno 12 hlasy zdržel se J. Špak
D) Ověřovateli zápisu určeni: R. Dytrych, Mgr. M. Beerová
Schváleno 11 hlasy, zdrželi se R. Dytrych, Mgr. M. Beerová
E) ZMě zvolilo 3 člennou návrhovou komisi ve složení:
Předseda komise: V. Novotný
Členové komise: M. Frančíková, Ing. S. Teplík
Zvoleni 11 hlasy zdrželi se M. Frančíková, Ing. S. Teplík
F) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 10. zasedání ZMě,
ze dne 2. 12. 2008 bez připomínek
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
ZMě bere na vědomí plnění usnesení s konstatováním: usnesení
Usn č: 04/04/06 ochranná pásma pitné vody JPÚ, GP, nabídky
odsouhlaseny na 10. ZMě,06/03/09 prodej pozemků p. Čečilovi
trvá a taktéž trvají ostatní odsouhlasená usn. týkající se nezrealizovaných prodejů pozemků; ostatní usnesení splněna
USNESENÍ č. 11/02: ZMě schvaluje provedení kontroly plnění
usnesení, jak je výše uvedeno
Usnesení schváleno 13 hlasy

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ
K bodu 3) programu – Rozpočet města na rok 2009
s výhledem do roku 2011
1) ZMě schvaluje rozpočet města na rok 2009 ve výši příjmů
10.895 182,- Kč, ve výši výdajů 10.663 360,- Kč tedy rozpočet
přebytkový s tím, že přebytek příjmů ve výši 231.822,- Kč a zůstatek
prostředků na účtu města z jeho hospodaření v roce 2008 ve výši
319.578,- Kč, jsou určeny ke splácení jistin úvěrů z dřívějších let.
Dále ZMě schvaluje v rámci rozpočtu města plán tvorby a použití
Fondu obnovy města na rok 2009 a rozpočtový výhled na rok 2010
a 2011 a to vše ve znění, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu.
Usnesení schváleno13 hlasy
2) ZMě schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci na upgrade stávajícího pracoviště
„Czech POINT“ na MěÚ v Bečově nad Teplou v souladu s vyhláše8

nou výzvou MV ČR v rámci IOP z fondů EU „eGovernment v obcích
– Czech POINT“
b) spolupráci s městem Karlovy Vary ve formě uzavření smlouvy ke
splnění konkrétního úkolu – pomoc se zadministrováním čerpání
výše uvedeného dotačního titulu a při zavádění eGovernmentu na
MěÚ dle zákona 300/2008 Sb. v roce 2009 (např. školení
zaměstnanců, centrální vedení elektronické spisové služby na MM
K. Vary pro spádové obce, aj.). Postup doporučen MV ČR, KÚ KK
a konzultován s MM KV. Smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 4) programu – Žádosti o dotace
ZMě souhlasí s podáním žádostí města Bečov nad Teplou o dotace
Karlovarského kraje:
- z Programu obnovy venkova na opravu mostku a komunikace
v Rybářské ul.;
- z titulu pro cestovní ruch na zpracování DVD o městě a vydání
propagačních materiálů, k pořádaným prezentacím a propagačním akcím města k 610.výročí – Měsíční listy
- a další dotace dle vyhlášených výzev, které umožňuje nutná spo
luúčast z rozpočtu na rok 2009
Usnesení schváleno 13 hlasy
K bodu 5) programu – Záměry obce a převody pozemků
1) ZMě ukládá RMě ve spolupráci s Ing. J. Šindelářem předložit
ZMě zpracovaný záměr financování obnovy Botanické zahrady
v Bečově nad Teplou, včetně zapojení orgánů města do případných
organizačních složek a dále specifikovat podmínky případného
prodeje, převodu či pronájmu dotčených pozemků, ve variantě
spolupodílového vlastnictví s městem
Usnesení schváleno13 hlasy zdržel se M. Nepraš
2) ZMě schvaluje prodej pozemku p.p.č. 241/2 v k.ú. Krásný Jez
o výměře 400 m2, trvalý travní porost, panu Tomáši Svobodovi,
trvale bytem Mírová 524, Loket, za cenu 45,- Kč/m2, tj. celkem
18.000,- Kč
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě schvaluje upřesnění koupě a prodeje pozemků s manželi
Petrovičovými schváleno bod bodem jednání 10/05/02 a 03 na
10. ZMě dne 2. prosince 2008 a to takto: směna pozemku p.p.č.
274/7 ostatní plocha a ostatní komunikace o výměře 28m2,
274/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 a části „d“ o výměře 4 m2 z p.p.č. 275/2, která se přičleňuje k p.p.č.
275/4 v k.ú. Bečov nad Teplou, na základě GP č. 528-265/2008,
za část „b“ p.p.č. 275/4, o výměře 4 m2, která je přičleněna k
p.p.č. 275/2 na základě GP č. 528-265/2008 v k.ú. Bečov nad
Teplou s doplatkem ve výši 5.400,-Kč (100,- Kč/m2) ve prospěch
manželů Ing. Jaroslava a Anežky Petrovičových
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 6) programu - Průběh oslav 610 let výročí města
ZMě schvaluje předložený návrh Kalendáře kulturních, sportovních a dalších akcí, včetně zasedání RMě a ZMě a vydání Bečovského zpravodaje a Měsíčních listů a ukládá RMě zajistit jejich
financování dle možností rozpočtu města na rok 2009, včetně
případně získaných dotací a sponzorských darů
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 7) programu - Zprávy z jednání výborů ZMě
1) ZMě bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ZMě
ze dne 16.1.2009 týkající se návrhu rozpočtu města Bečov nad
Teplou na rok 2009
Usnesení schváleno hlasy
2) ZMě bere na vědomí předloženou zprávu z jednání Osadního
výboru Krásný Jez (OV KJ) ze dne 26.1.2009 a ukládá RMě nadále
spolupracovat s OV KJ při nápravě zavodnění komunikace k nádra-

ží a žádosti o pronájem p.p.č. 747/4 a 1381 v k.ú. Krásný Jez
za účelem volnočasových aktivit místních občanů
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne
8. 12. 2008 s konstatováním: bez nedostatků
Usnesení schváleno 14 hlasy
K bodu 8) programu - Různé
1) ZMě schvaluje změnu zřizovací listiny Základní školy a mateřské
školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, se sídlem v Bečově nad Teplou, Školní 152 dle návrhu ředitelky
školy, Dodatkem č.3. Úprava živností v doplňkové činnosti školy
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
Obory v rámci výše uvedené živnosti:
a) Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností (č.74)
b) P rovozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, pře
hlídek, prodejních a obdobných akcí
c) M
 imoškolní výchova a vzdělávaní, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (č.73)
d) Pronájem a půjčování věcí movitých (č.59)
e) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení (č.66)
f) Velkoobchod a maloobchod (č.48)
Usnesení schváleno 14 hlasy
2) ZMě bere na vědomí zápis z voleb do školské rady (ŠR)
dne 16. 1. 2009;
Členy ŠR jsou zvoleni:
a) za pedagogické pracovníky:Bc. Josef Foerster a Mgr. Petra
Vejvodová
b) za zákonné zástupce: Mgr. Vlasta Řezníčková a Dagmar Dobiášovájmenování zřizovatelem: Mgr. Bohumil Adamec a Bc. Vladimír
Dicá
Usnesení schváleno 14 hlasy
3) ZMě bere na vědomí informace o sdruženích SHS ČMS a SOSL:
a) Předsednictvo SHS ČMS (Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska) schválilo rozpočtu a plánu činnosti sdružení na
rok 2009, v příjmové i výdajové výši 4.898.500,- Kč
-M
 ezinárodní den památek a sídel 490.000,- Kč (každé ministerstvo přispívá 1/3 nákladů na slavnostní zasedání)
- S tudijní cesta do zahraničí 809.500,- Kč (45 účastníků po
14.900,- Kč)
- Konference - Klatovy
- Provozní režie Sdružení 2.115.000,- Kč
- Seminář 26.000,- Kč
- Dny evropského dědictví 795.000,- Kč (100.000,- Kč pořadatelskému městu, katalog, CD, plakáty vlajky a režie
- Propagace Sdružení 197.000,-Kč
b) SOSL (Sdružení obcí Slavkovský les) –informace z jednání
Usnesení schváleno 14 hlasy
4) ZMě bere na vědomí informace MěÚ o výsledku provedené
inventury; dlužné částky občanů zejména za likvidaci odpadu,
správní poplatky, pokuty a nájemné činí do konce roku 2008
celkem 133.464,- Kč
Usnesení schváleno 14 hlasy
5) ZMě bere na vědomí zhotovení studie záměru dětského hřiště
v prostoru vedle objektu sokolovny a ukládá RMě pokračovat v přípravě jeho realizace
Usnesení schváleno 14 hlasy

bečovský zpravodaj
Stručný záznam diskuse k bodům jednání ZMě, která proběhla
před přijetím usnesení:
K bodu 2) programu – Kontrola plnění usnesení:
- starostka - na příští zasedání ZMě připravíme návrh na stanovení
časového limitu, ve kterém by měl proběhnout schválený prodej
pozemků například 6 měsíců a pokud žadatel již nemá zájem
o daný pozemek, usnesení se zruší a ZMě nabídne pozemek ke
koupi znovu veřejnosti
K bodu 3) programu – Rozpočet města na rok 2009 s výhledem do
roku 2011
- návrh rozpočtu a záležitost eGovernmentu, přednesla starostka
- p. Ing. Kužvart: informuje o opravě kanal. přípojek v Toužimské
ul., investor VSOZČ
- p. Kremmer: dotaz zda by se nenašla v rozpočtu nějaká finanční
částka na opravu Školní ul. (s touto opravou se počítá nejpozději
v roce 2010)
- pí Mgr. Rudolfová: vznesla otázku pro všechny zastupitele, na
kterém místě je v prioritách pro ně základní škola – (snaha o vysvětlení přístupu k stanovení priorit veřejné správy ústy starostky
a místostarosty)

ZUŠ J. Labitzkého se zprovozní mostek (poblíž nemovitosti rodiny
Janišových). Bečovská veřejnost je zvána
Bod 3) starostka: rozpočet SHS ČMS, příprava celorepublikové
publikace o historických městech, kde bude mít prostor Bečov nad
Teplou na jedné straně a vydání 2 letáčků pro ČR a jednotlivá
města
Bod 4) starostka: dluhy občanů za správní poplatky vedou k rozhodnutí zastupitelů o potřebě jiného přístupu ke snížení dluhových
částek zejména v oblasti odpadového hospodářství
Bod 5) starostka: podala informace o zpracované studii dětského
hřiště u sokolovny (podnět R. Dytrych) a dalších plánech na jeho
realizaci
Jednání 11. zasedání ZMě ukončeno v 20.15 hod.
V Bečově nad Teplou dne: 9. února 2009
Ověřovatelé zápisu: Roman Dytrych
Mgr. M. Beerová
Oľga Haláková, starostka města
Zapsal: Jiří Špak

K bodu 4) programu – Žádosti o dotace
starostka vysvětlila strategii přístupu k podávání žádostí o dotace
K bodu 5) programu – Záměry obce a převody pozemků
- Ing. Kužvart: průvodní slovo
- Ing. J. Šindelář vysvětlil důvody podání žádosti o bezúplatný
převod pozemků části bývalé Botanické zahrady
- p. Svoboda: zastává názor uvedený pozemek neprodávat
- Ing. J. Šindelář vysvětluje záměr obnovy a nutné financování
- Ing. Kužvart: uvádí další možnosti tak, aby byl zachován vliv města
- starostka doporučuje schválit návrh usnesení a navrhuje neformální schůzku zastupitelů, na které by došlo k prodiskutování
a preciznějšímu vysvětlení uvedeného záměru a definitivnímu
závěru (zastupitelé souhlasí)
K bodu 7) programu – Různé
Bod 2)
- Ing. J. Šindelář: dotaz na situaci kolem pomníku v Krásném Jezu
– vysvětlení podávají p. Poula, p. Ing. Kužvart, starostka
Další diskuse:
- pí Mgr. Rudolfová: zápis do 1. třídy (pozváno 19 dětí, dostavilo se 13 dětí)
- díky náboru v okolních obcích přišly do základní školy 4 děti z Hlinek
- předpoklad na zahájení šk. r. 2009/2010 111 žáků
(1. 9. 2008 – 118)
- p. Bc. Kaufman
- informace o výsledku schůzky předsedy Finančního výboru, ředitelky ZŠ a MŠ, jednatele MSB s.r.o., předsedy Dozorčí rady společnosti a vedení města, týkající se pronájmu sokolovny základní
škole (doporučující stanovisko) a odpuštění finančního příspěvku
na žáka mimospádovým obcím (doporučující stanovisko)
- s tarostka: upozorňuje na riziko, že obce z kterých doposud dojíždí žáci by logicky také mohly žádat o odpuštění příspěvku a tento
příjem do rozpočtu města je ve výši cca 500.000,- Kč; je nutné
najít kompromisní cestu
- pí Mgr. Rudolfová: vysvětlení proč základní škola žádala o navýšení rozpočtu o 150.000,- Kč (výsledek hospodaření za rok 2008 je
ve ztrátě 138.000,- Kč z důvodu nedostatků v účetnictví, nezaúčtovaných položek atd.)
- škola se snaží o zpracování projektů k získání finančních prostředků z dotací
- záměr pořízení interaktivní školní tabule (sponzoři atd.)
- starostka: Školská rada ZŠ a MŠ… za zřizovatele byli jmenovaní
zkušení zástupci z veřejné správy a školství (Mgr. B. Adamec
a Bc. V. Dicá), aby byli nápomocni škole v obtížné situaci
p. Ing. Kužvart
-  pozvánka na slavnostní otevření opraveného mostku ve Vodné –
v neděli 8. února 2009 ve 14.00 hod. slavnostním zahájením
hudebního vystoupení muzikantů pod vedením p. M. Mosátha ze

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
60. zasedání RMě konané v pondělí 3.listopadu 2008
od 17.00hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
60/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová
Omluven: J. Špak, Ing. S. Teplík
Pořad schůze rady:
- 60/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 60/02 Finanční záležitosti
- 60/03 Různé
Hlasování 3 pro
60/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury
z Programu regenerace MPZ na objekty kulturních památek registrovaných MK a to za město Bečov nad Teplou na objekty radnice
– sanace krovu střechy objektu, sloup P. Marie před radnicí – pokračování v restaurování spodní části pomníku a za Bečovskou
farnost - kostel sv. Jiří a objekt fary
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje
z odboru Kultury, památkové péče a cestovního: priorita č. 1. Konference k 610.výročí města a vydání Sborníku č. 2 k 610. výročí
města, č. 2 realizace dokumentárního DVD o Bečovu nad Teplou
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 31381/1
v k.ú. Bečov nad Teplou a to s břemenem přístupu na sousední
parcely
Hlasování 3 pro
4) RMě souhlasí s nabídkou firmy Polypress s.r.o. Karlovy Vary,
zastoupenou panem Richardem Šmídem, na vydávání Bečovského zpravodaje a schvaluje smlouvu na vydání třech čísel Bečovského zpravodaje do konce letošního roku 2008
Hlasování 3 pro
5) RMě
a) schvaluje povolení výjimky počtu žáků ZŠ a MŠ Bečov nad
Teplou pro šk. rok 2008/2009

b) bere na vědomí požadavky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, v souvislosti s podávanými dotacemi za město Bečov nad Teplou a týkající
se rozpočtu města
Hlasování 3 pro
6) RMě schvaluje objednávku autobusu u firmy Petr Eichler-APO
Praha za účelem návštěvy a koncertního vystoupení ZUŠ J. Labitzkého v Eschenburgu ve dnech 11. – 16. listopadu 2008 za cenu
58.000,- Kč s finanční spoluúčastí ZUŠ J.L. ve výši 10.000,- Kč
Hlasování 3 pro
7) RMě bere na vědomí informace starostky o uskutečněných
jednáních, týkajících se technického stavu střechy a krovu radnice,
(v souvislosti s čerpáním dotace v roce 2008) a závěrech odborných posudků, které konstatují více než desetileté zanedbání údržby střechy objektu, (půda sloužila jako odkladiště různých předmětů, které zakrývaly vznikající hnízda dřevomorky a byla neudržována), které způsobilo silné poškození krovů. RMě souhlasí s navrhovaným postupem – upřednostnit opravu krovů před položením
druhé vrstvy šindele a ukládá starostce pokračovat v jednáních
s příslušnými odborníky a institucemi
Termín kontroly 10. listopadu 2008
Hlasování 3 pro
8) RMě schvaluje
a) realizaci čekárny na náměstí 5. května dle předloženého návrhu
b) a to firmou Lesní společnosti Bečov s.r.o.
c) ve spolupráci s MSB s.r.o. ukotvení čekárny betonovými pilíři,
případně montáže apod.
Hlasování 3 pro
60/03 Různé
1) RMě schvaluje termíny jednání RMě 10. listopadu, 24. listopadu a 15. prosince a konání 10. ZMě dne 2. prosince 2008 v úterý
od 17.00 hodiny v ZUŠ J. Labitzkého a dále termín uzávěrky bečovského zpravodaje 14. 11. 2008
Hlasování 3 pro
2) RMě schvaluje ze třech předložených nabídek na realizaci vrat
na objektu hasičské zbrojnice na Mariánskolázeňské ul. jako realizační firmu KALIBRA NOVA, s.r.o z Karlových Varů, dle navrhované
platby na splátky
Hlasování 3 pro
3) RMě bere na vědomí informace o průběhu zpracování změny
č. 1, týkající se ÚPD s tím, že připomínky města byly projednány
a v současnosti k zpracovaným, zadávacím podmínkám vyjadřují
příslušné instituce
Hlasování 3 pro
4) RMě bere na vědomí informace starostky o průběhu přípravy
vydání panoramatické mapy centra města
Bečově nad Teplou dne 7. listopadu 2008
Schůze RMě ukončena v 20.45 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
61. zasedání RMě konané v pondělí 10. listopadu 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
61/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová, Ing. S. Teplík
Omluven: J. Špak,
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bečovský zpravodaj
Pořad schůze rady:
- 61/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 61/02 Příprava 10. zastupitelstva města (ZMě)
- 61/03 Různé
Hlasování 3 pro
61/02 Příprava 10. ZMě
RMě schvaluje na jednání 10. ZMě konaného 2. 12. 2008
v ZUŠ J.L. od 17.00 hod. tento návrh programu:
Program:
10/01 Zahájení a organizační záležitosti
10/02 Kontrola plnění usnesení
10/03 N
 aplňování a čerpání rozpočtu města a přijata rozpočtová
opatření
10/04 Rozpočtové provizórium na rok 2009
10/05 Záměry, prodeje a převody pozemků
10/06 Informace o důležitých jednáních (ÚP, kontrolní dny apod.)
10/07 Různé - Obecně závazná vyhláška, Osadní výbor Krásný Jez
a další
Hlasování 4 pro
61/03 Různé
1) RMě ukládá starostce města, ve spolupráci s předsedou Výboru regenerace MPZ a obnovy obce připravit aktualizaci Programu
regenerace města na jednání 10. ZMě
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje výspravu místní komunikace Rybářská v horní
části, prokop příkopu pro odtok vody a zaplnění výtluků a to MSB
s.r.o. Ostatní opravy proběhnou při rekonstrukci mostku na jaře
2009.
Hlasování 4 pro
3) RMě bere na vědomí informace starostky o novele zákona
o DPH pro územní samosprávné a posouzení vhodnosti přihlášení
se k registraci odkládá na prosinec 2008
Hlasování 4 pro
4) RMě ukládá
a) hospodáři městských lesů, aby ve spolupráci s jednatelem MSB
s.r.o. a starostkou města, projednal situaci týkající se těžby lesních
porostů, vzhledem k tomu, že společnost neuhradila roční nájem
v celé výši
b) RMě v působnosti valné hromady MSB s.r.o. ukládá jednateli
předsedovi Dozorčí rady MSB s.r.o., aby podal zprávu valné hromadě o současném stavu hospodaření společnosti
Hlasování 4 pro

Bečově nad Teplou dne 14. listopadu 2008
Schůze RMě ukončena v 20.20 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
62. zasedání RMě, rozšířené o všechny pozvané členy
zastupitelstva města, konané v pondělí 24. listopadu
2008 od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
62/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová
a členové zastupitelstva: L. Sýkorová a M. Nepraš
Omluven: J. Špak, Ing. S. Teplík, Roman Dytrych
Pořad schůze rady:
- 62/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 62/02 Finanční záležitosti
- 62/03 Různé
62/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí předložený návrh cen směsného komunálního odpadu od 1. ledna 2009
Hlasování 4 pro
2) RMě schvaluje úhradu ve výši 23.000,- Kč občanskému sdružení Cesta z města z Nežichova, zastoupenému paní Kamilou Prchalovou, za grafické zpracování a přípravu Bečovského zpravodaje za
období od prosince 2006 do srpna 2008
Hlasování 4 pro
3) RMě
a) souhlasí a doporučuje schválit zastupitelstvu města, v rámci přípravy rozpočtu na rok 2009, poskytnutí jednorázového, náborového příspěvku ve výši 6.000,- Kč rodičům dítěte, kteří přihlásí žáka
do bečovské základní školy do první třídy, ve škroce 2009/2010
b) pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
- přípravou pravidel pro poskytování tohoto jednorázového,
náborového, finančního příspěvku
- předložit RMě návrh změny zřizovatelské listiny ZŠ a MŠ Bečov
nad Teplou, týkající se doplňkové činnosti školy
Termín kontroly 19. ledna 2009
Hlasování 4 pro

5) RMě bere na vědomí
a) informace o průběhu příprav cesty do Eschenburgu
b) informace starostky o postupu přípravy vydání panoramatické
mapy centra města a ukládá zapracovat do návrhu připomínky, ve
spolupráci se SHZ a dotčenými institucemi a firmami a
c) informace o průběhu přípravy změn územního plánu města
Hlasování 4 pro

4) RMě schvaluje Smlouvu o kooperačním příspěvku na nákup,
zpracování a distribuci knižních fondů, mezi městem Bečov nad
Teplou a Krajskou knihovnou Karlovy Vary, pro Městskou knihovnu
Bečov nad Teplou na rok 2009, týkající se finančního příspěvku na
rok 2009 ve výši 21.130,- Kč
Hlasování 4 pro

6) RMě bere na vědomí informace o průběhu kontrolního dne za
účasti zástupce NPÚ, KK a stavebního dozoru, týkající opravy střechy radnice z dotace MK z Programu generace MPZ a závěry komise
Termín kontroly 24. listopadu 2008
Hlasování 4 pro

5) RMě schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace, Mgr. Jitce Rudolfové,
za období od srpna do prosince roku 2008, kdy ve velmi nepříznivé situaci obětavě pomohla při zajištění přípravy školního roku
2008/2009. Žádost o odměnu je součástí zápisu RMě, její neveřejnou přílohou
Hlasování 4 pro

7) RMě souhlasí na základě žádosti pí. Grajciarové, s překopem
komunikace v K. Jezu za stejných podmínek, jako při povolení
k překopu přívodu nízkého napětí
Hlasování 4 pro
8) RMě ukládá jednateli MSB s.r.o. zakrýt studnu na Výšině a zajistit opravu kanalizačního tělesa , propadajícího se v ul. Na Zelené
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6) RMě bere na vědomí informace starostky o probíhajících
závěrečných vyúčtování dotací přidělených městu Karlovarským
krajem a Ministerstvem kultury
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje Rozpočtová opatření č. 24, 25, 26, 27 a č. 28

RO 24/2008
Zvyšují se příjmy pol. 4122 ÚZ 14004

9.765,- Kč nein. dotace hasiči
Zvyšují se výdaje § 5512 pol. 5039ÚZ 14004

9.765,- Kč – hasič. materiál
RO 25/08
Přesun z § 3322 pol. 5169 org.0009

95.000,- Kč – panoramatický plán
Přesun na § 2143 pol. 5139 org.0009

95.000,- Kč – panoramatický plán
RO 26/2008
Zvyšují se příjmy § 2212 pol. 2324

80.000,- Kč – příspěvek na opravu mostku Vodná
Zvyšují se výdaje § 2212 pol. 5171

80.000,- Kč – oprava mostku Vodná
RO 27/2008
Zvyšují se příjmy § 3639 pol. 2131

68.000,- Kč - příjmy z pronájmů pozemků
Zvyšují se výdaje § 3631 pol. 5171

20.000,- Kč - oprava veřejného osvětlení
Zvyšují se výdaje § 6171 pol. 5169

48.000,- Kč - autobus do Německa
RO 28/2008
Přesun z § 3319 pol. 5169 org. 0006

9.264,- Kč – Rok 8 v historii města
Přesun na § 3319 pol. 5021 org. 0006

2.972,- Kč – Rok 8 v historii města
Přesun na § 3319 pol. 5139 org. 0006

6.292,- Kč – Rok 8 v historii města
Hlasování 4 pro
8) RMě bere na vědomí informace starostky o uskutečněných jednáních, týkajících se technického stavu střechy a krovu radnice,
(v souvislosti s čerpáním dotace v roce 2008) a závěrech odborných posudků, které konstatují více než desetileté zanedbání údržby střechy objektu, (půda sloužila jako odkladiště různých předmětů, které zakrývaly vznikající hnízda dřevomorky a byla neudržována), které způsobilo silné poškození krovů. RMě souhlasí s navrhovaným postupem – upřednostnit opravu krovů před položením
druhé vrstvy šindele a ukládá starostce pokračovat v jednáních
s příslušnými odborníky a institucemi
Termín kontroly 10. prosince 2008
9) RMě schvaluje Smlouvu týkající se opravy krovu radnice mezi
městem Bečov nad Teplou a firmou Bolid s.r.o. Praha, odštěpný
závod Mariánské Lázně, zastoupenou Ing. Václavem Maršíkem, ve
věcech smluvních; ve věcech technických p. Petrem Stránským
a Milošem Hladkým; v příloze zápisu
Hlasování 4 pro
10) RMě schvaluje opravu na objektu garáže ve vlastnictví města,
v rámci celkové opravy týkající se stažení, nahození fasády, natření
fasády a vrat; za úhradu ve výše je 2.814,- Kč
Hlasování 4 pro
62/03 Různé
1) RMě ukládá starostce projednat se Státním hradem a zámkem
záležitosti odvozu komunálního a tříděného odpadu, vzhledem
k nepoměru počtu občanů a návštěvníků města a nároků na rozpočet města
Hlasování 4 pro
2) RMě ukládá starostce a místostarostovi projednat s Českými
dráhami, a.s. možnost převedení pozemků p.p.č. 3241/1 v k.ú.
Bečov nad Teplou, do vlastnictví města
Termín kontroly únor 2008
Hlasování 4 pro

bečovský zpravodaj
3) RMě bere na vědomí výsledky jednání mezi městem Bečov nad
Teplou, Státním hradem a zámkem, Muzeem motocyklů a p. J. Turkem, o získání certifikace Cyklisté vítání (Nadace Partnerství).
Zápis z jednání v příloze zápisu RMě
Hlasování 4 pro
4) RMě jmenuje podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 33 odst. 3 písm. e), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitelky
Základní školy a mateřské školy Bečov nad Teplou, okres Karlovy
Vary, příspěvkové organizace a na základě jednomyslného výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise, ze dne
24. 11. 2008, paní Mgr. Jitku Rudolfovou, trvale bytem Vodná 13,
364 64 Bečov nad Teplou s účinností od 1. 12. 2008 a ukládá
starostce města zajistit předání jmenování
Hlasování 4 pro
5) RMě bere na vědomí informaci o připravovaném navýšení ceny
vodného a stočného a doporučuje zastupitelstvu města schválit
stanovisko města Bečov nad Teplou, pro hlasování na valné hromadě VSOZČ, konané 3. prosince 2009; navýšení o minimální
možný nárůst cen (o 7,1%, tj. 3,70 Kč/m3, tj. cca 130,- Kč/rok/na
obyvatele)
Hlasování 4 pro
6) RMě předává tímto osvědčení panu Evženovi Kváčovi, bytem
Nádražní 112, 364 64 Bečov nad Teplou, že se stal dnem 20. 11.
2008 členem zastupitelstva města Bečov nad Teplou, jako náhradník č. 2, (po písemném vzdání se mandátu členky ZMě města
Bečov nad Teplou paní Ivany Teshomeové, dne 19. 11. 2008, č.j.
649/2008 - Volební strana č.4 – Strana zelených). RMě ukládá
starostce města doručit toto osvědčení o získání mandátu člena
ZMě do rukou pana Kváče
Hlasování 4 pro
7) RMě schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 015/2008
mezi městem Bečov nad Teplou a firmou Jiří Veitl 1909 Sokolov,
týkající se rekonstrukce ÚT v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou, o závazku
spolupráce při kontrolách
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 28. listopadu 2008
Schůze RMě ukončena v 20.40 hod.
Mgr. Milada Beerová, členka rady města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
63. zasedání RMě, konané v pondělí 8. prosince 2008
od 18.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
63/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 18.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Mgr. M. Beerová, J. Špak, Ing. S. Teplík
od bodu 63/02/03
Omluven: Ing. Kužvart
Pořad schůze rady:
- 63/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 63/02 Finanční záležitosti
- 63/03 Různé
Pořad schůze schválen 3 hlasy
63/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje příspěvek ve výši 10.000,-Kč na lyžařský výcvik
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou; na zapůjčení lyžařské výstroje

7.000,- Kč a návštěvu bazénu v Jáchymovských lázních za
3.000,- Kč. V případě nedostatku sněhu, bude příspěvek ve výši
7.000,- Kč vrácen na účet MěÚ
Hlasování 3 pro
2) RMě souhlasí s podporou žádosti města Toužim o vyjádření ke
stavbě víceúčelového hřiště ve městě Toužim, které mohou v budoucnu využívat i bečovští zájemci
Hlasování 3 pro
3) RMě schvaluje formulář žádostí o příspěvky z rozpočtu města
Bečov nad Teplou pro neziskové organizace (v příloze zápisu),
který bude umístěn na webové stránky města
Hlasování 4 pro
4) RMě schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 3138/1 o výměře cca
350 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, za 1,- Kč/m2, celkem
350,- Kč/rok, Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu
Bečov nad Teplou, číslo organizace: 30 30 50, zastoupené předsedou Václavem Vochomůrkou, bytem Plzeňská 317, Toužim
Hlasování 4 pro
Různé
1) RMě bere na vědomí informace o postupu řešení v akutní situace nastalé s opatrovaným občanem a jeho převozem do psychiatrické léčebny
Hlasování 4 pro
Bečově nad Teplou dne 12. prosince 2008
Schůze RMě ukončena v 20.00 hod.
Mgr. Milada Beerová, členka rady města
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
64. zasedání RMě, konané v pondělí 29. prosince 2008
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
64/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
J. Špak, Ing. S. Teplík
Pořad schůze rady:
- 64/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 64/02 Finanční záležitosti
- 64/03 Různé
Pořad schůze schválen 5 hlasy
64/02 Finanční záležitosti
1) RMě schvaluje rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 29/2008
RO 29/08
Zvyšují se příjmy § 2143 pol. 2111

55.000,- Kč panoramatický plán
Zvyšují se výdaje § 2143 pol. 5139

55.000,- Kč panoramatický plán
RO 30/08
Přesun z pol. 4222 org.0007

300.000,- Kč dotace KK investiční
Přesun na pol. 4122 org. 0007

300.000,- Kč dotace KK neinvestiční
Přesun z § 3113 pol. 6121 org. 0007
300.000,- Kč stavba
Přesun na § 3113 pol. 5171 org. 0007
300.000,- Kč oprava
Přesun z § 3113 pol. 6121
300.000,- Kč stavba
Přesun na § 3113 pol. 5171
300.000,- Kč oprava

RO č. 31/08
Snižují se příjmy pol. 4122 ÚZ 14004

2.730,- Kč vrácená dotace odb. příprava PO
Snižují se výdaje § 5512 pol. 5029 ÚZ14004

2.730,- Kč vrácená dotace odb. příprava PO
RO č. 32/08
Zvyšují se příjmy pol. 4213 ÚZ 90578 105.000,- Kč dotace SFŽP
Zvyšují se výdaje § 3631 pol. 5154

3.000,- Kč veřejné osvětlení elektrická energie
Zvyšují se výdaje § 3722 pol. 5169

20.000,- Kč sběr komunálního odpadu
Zvyšují se výdaje § 3639 pol. 5169 35.000,- Kč komunální služby
Zvyšují se výdaje § 6310 pol. 5141
8.000,- Kč úroky vlastní
Snižují se příjmy § 6171 po. 3111 29.000,- Kč prodej pozemků
RO č. 33/08
Přesun z § 2212 pol. 6121
Přesun na § 2212 pol. 5171

85.000,- Kč silnice stavby
85.000,- Kč silnice opravy

RO č. 34/08
Přesun z § 6171 pol. 5156 400,- Kč přesun z činnost. míst. správy
Přesun na pol 8124
400,- Kč uhrazené splátky půjček
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje
a) změnu dosavadních pravidel k blahopřáním občanům k významnému životnímu výročí takto; k dosaženému jubileu budou
předány Dárkové poukázky v dané hodnotě: 70 až 75 let…
200,- Kč, 80 a 85 let…500,- Kč, 81-84 a 86 – 89 let …200,- Kč,
90 až 100 let…1000,- Kč
b) RMě schvaluje předložený návrh Dárkové poukázky, které vydává město Bečov nad Teplou pro rok 2009, dle doporučení Komise
pro občanské záležitosti. Dárková poukázka bude předána občanům při gratulaci k narozeninám. Poukázku na finanční částky
200,-, 500,- a 1.000,- Kč, mohou občané použít na nákup dle
svého výběru v prodejnách v Bečově nad Teplou.
Hlasování 5 pro
64/03 Různé
1) RMě bere na vědomí vzdání se mandátu člena ZMě pana Evžena Kváče ke dni 20. prosince 2008 z vážných osobních a zdravotních důvodů
Hlasování 5 pro
2) RMě předává tímto osvědčení panu Jaroslavovi Mrňákovi,
bytem Toužimská 112, 364 64 Bečov nad Teplou, že se stal dnem
20. prosince 2008 členem zastupitelstva města Bečov nad Teplou, jako náhradník. RMě ukládá starostce města doručit toto
osvědčení o získání mandátu člena ZMě do rukou pana J. Mrňáka
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje zadání zpracování inženýringu na připravované
stavební akce: zpracování projektu – 1. etapy revitalizace centra
města: průchody, schodiště z Kostelní ulice p.p.č. 3113/1, mezi
Nádražní a Sráznou ulicí p.p.č. 3355, prostor před radnicí
p. p.č.3113/1 a v části horního náměstí p.p.č. 240 a 3113/17
a dokončení zádlažby Poštovní ulice p.p.č. 3113/3. Dále ukládá
starostce zveřejnit záměry oprav a zpracování projektové dokumentace na rok 2009 na webových stránkách města a předložit
RMě nabídky zpracovatelů:
- na výše zmíněný inženýring
- p rojektových firem na vypracování projektu revitalizace centra
města ke stavebnímu povolení
- s tatického posouzení možnosti realizace výstavby bytů v prostoru
půdy ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
- n abídky realizačních firem na opravu komunikací a mostku
v Rybářské ul.
- dokončení rekonstrukce ÚT v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Hlasování 5 pro
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4) RMě souhlasí s termíny zasedání a vydání zpravodaje na rok
2009; RMě; 12. a 26. ledna, 9. a 23. února, 9. a 23. března, 6.
a 20. dubna, 4. a 18.dubna, 1. a 15 a 29. června, 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října, 2. a 16. a 30.
listopadu, 14. prosince
ZMě: 3. února, 5. května, 2. června, 1. září, 1. prosince
Uzávěrka Bečovského zpravodaje; 2. února, 20. dubna, 22. června, 17. srpna, 19. října, 7. prosince
Uzávěrka Měsíčních listů: 9. února, 9. března, 10. dubna, 7. května, 8. června, 7. července, 10. srpna, 7. září, 5. října, 9. listopadu
7. prosince
Vydání Měsíčních listů; 15. dne v každém měsíci roku 2009
Setkání; 8. ledna, 19. února, 19. března, 24. dubna, 21. května,
18 června, 25. července, 20. srpna, 17. září, 22. října, 19. listopadu, 10. prosince
Hlasování 5 pro

IČ 27232425, se sídlem Teplická 874/8 405 02 Děčín. Obsahem
smlouvy je zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy
podle EZ, na dotčeném pozemku p.p.č.3158/1 v k.ú. Bečov nad
Teplou v rozsahu 3 m2, za finanční úhradu 500,- Kč
Hlasování 5 pro
5) RMě vyjadřuje předběžný souhlas na spolupodílení se na stavbě „Inženýrské sítě a místní komunikace v Tepelské ulici, jejímž
investorem je p. Zdeněk Pešek. A to financováním rozvodu veřejného osvětlení, v případě možnosti čerpání potřebné částky ze
schváleného rozpočtu města na rok 2009
Hlasování 5 pro

5) RMě jmenuje inventurní komisi pro inventury města za rok
2008: předsedkyní komise pí Mgr. M. Woydichovou, členky komise
paní A. Šindelářovou a pí Jiřinu Pejmlovou
Hlasování 5 pro

6) RMě schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo „Oprava mostku ve
Vodné“ mezi městem Bečov nad Teplou a firmou CONTECH SERVICES, zastoupenou p. Petrem Chomickým, týkajícího se navýšení
ceny víceprací o 45.000,- Kč s podmínkou, že město Bečov nad
Teplou uhradí 1/3 této částky -15.000,- Kč a 2/3 tedy 30.000,Kč uhradí LS Bečov nad Teplou s.r.o. v rámci smlouvy o sdružených
finančních prostředcích
Hlasování 5 pro

Bečově nad Teplou dne 2. ledna 2009
Schůze RMě ukončena v 20.20 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

7) RMě pověřuje p. V. Novotného přípravou podkladů pro vyhlá
šení příjmu nabídek, týkajících se pronájmu lesů ve vlastnictví
města Bečov nad Teplou.
Termín kontroly 9. února 2009
Hlasování 5 pro

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
65. zasedání RMě, konané v pátek 16. ledna 2009
od 18.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
65/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 18.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
J. Špak, Ing. S. Teplík
Hosté: Bc.J. Kaufman, Bc. V. Dicá
Pořad schůze rady:
- 65/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 65/02 Finanční záležitosti
- 65/03 Různé
65/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí usnesení Finančního výboru ze dne
16. ledna 2009, kterým doporučuje Radě města vyvěsit zpracovaný návrh rozpočtu pro rok 2009 k veřejnému připomínkování
a ukládá starostce tento návrh vyvěsit do 18. ledna 2009.
Hlasování 5 pro
65/03 Různé
1) RMě neschvaluje žádost pana Jiřího Demjana na zábor obecního pozemku p.p.č. 3119/19 z důvodu opravy a rekonstrukce domu
čp. 15 náměstí 5. května Bečov nad Teplou.
Hlasování 5 pro
2) RMě pověřuje místostarostu přípravou podkladů žaloby na určení vlastnictví, týkající se vydání majetku městu Bečov nad Teplou,
na základě negativního vyjádření Lesní správy Toužim LČR s.p.
Hlasování 5 pro
3) RMě doporučuje ZMě schválit prodej p.p.č. 241/2 k.ú. o výměře
400 m2 Krásný Jez žadateli Tomáši Svobodovi z Lokte za navrhovanou cenu 45,- Kč/m2 tj. celkem 18.000,- Kč
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
 ěstem Bečov nad Teplou a Společností ČEZ Distribuce, a.s.,
m
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8) RMě schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 1999
včetně přílohy č. 1 ze dne 15. 12. 2004, Přílohy č. 2 ze dne 11. 9.
2007, Přílohy č. 3 ze dne 26. 11. 2007 a všechny ostatní Dodatky,
které byly v minulosti uzavřeny, mezi městem Bečov nad Teplou
zastoupeným starostkou města a Městskou společností Bečov
s.r.o. zastoupenou jednatele Vlastislavem Svobodou, týkající se
pronájmu městských lesů ve vlastnictví města Bečov nad Teplou
o celkové rozloze 246 ha. A to dohodou s účinností ke dni uzavření
nové nájemní smlouvy, s firmou vybranou RMě z došlých nabídek.
Hlasování 5 pro
9) RMě schvaluje návrh programu a termín jednání 11. ZMě a to
3. února 2009 v ZUŠ J.L. od 17.00 hod. a RMě ukládá MěÚ
program vyvěsit na úřední desce a webových stránkách města
Program:
11/01 Zahájení a organizační záležitosti
11/02 Kontrola plnění usnesení
11/03 Rozpočet města na rok 2009 s výhledem do roku 2011
11/04 Žádosti o dotace
11/05 Záměry, převody a prodeje pozemků
11/06 Průběh oslav 610. výročí města
11/07 Zprávy z jednání výborů ZMě
11/08 Různé
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 19. ledna 2009
Schůze RMě ukončena v 21.10 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

Zápis ze zasedání rady města Bečov nad Teplou
(dále jen RMě),
66. zasedání RMě, konané v pondělí 26. ledna 2009
od 17.00 hod. na MěÚ v Bečově nad Teplou
66/01 – Zahájení a organizační záležitosti
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni: O. Haláková, Ing. Kužvart, Mgr. M. Beerová,
Ing. S. Teplík, J. Špak

Pořad schůze rady:
- 66/01 Zahájení a organizační záležitosti
- 66/02 Finanční záležitosti
- 66/03 Různé
66/02 Finanční záležitosti
1) RMě bere na vědomí informaci ředitelky základní školy o přehledu čerpání rozpočtu školy k 31. 12. 2008 a návrhu rozpočtu na
rok 2009. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ BnT za rok 2008 je ztráta
ve výši 138.269,26 Kč
Hlasování 5 pro
2) RMě schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje, Evid.číslo: D004/2009,
týkajícího se změny charakteru účelu účelového příspěvku na
Rekonstrukci ústředního topení v ZŠ a MŠ BnT
Hlasování 5 pro
3) RMě schvaluje prodejní cenu Panoramatické mapy centra
Bečova nad Teplou pro prodejce 40,- Kč/kus a doporučenou
prodejní cenu 49,- Kč/kus
Hlasování 5 pro
4) RMě schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města
p.p.č. 3125/4 na umístění Billboardu 5 x 2m (norm.), za cenu
15.000,- Kč/rok a to na dobu pěti let
Hlasování 5 pro
66/03 Různé
1)RMě bere na vědomí žádost pozemkového spolku Berkut, zřizovatel: ZO ČSOP zastoupeného Ing. M. Jiránkem a Ing. J. Šindelářem
o bezúplatný převod nemovitosti p.p.č. 1797/1, týkající se bývalého Beaufortského alpina. RMě doporučuje ZMě schválit návrh
usnesení, kterým bude uloženo RMě ve spolupráci s Ing. J. Šindelářem předložit ZMě zpracovaný záměr financování obnovy Botanické zahrady v Bečově nad Teplou, včetně zapojení orgánů města
do případných organizačních složek a dále specifikovat podmínky
případného prodeje, převodu či pronájmu dotčených pozemků, ve
variantě spolupodílového vlastnictví s městem
Hlasování 5 pro
2) RMě bere na vědomí předložené Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zapsání změny ve funkci ředitelky
a statutárního orgánu právnické osoby ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou
Mgr. J. Rudolfové do školského rejstříku a provedení výmazu předcházející ředitelky Mgr.M.Kulawiakové
Hlasování 5 pro
3) RMě bere na vědomí informaci o účasti starostky na školení
a ukládá pí Žákové provést aktualizaci údajů v Povodňovém plánu
ORP Karlovy Vary Bečově nad Teplou dne 2. února 2009
Hlasování 5 pro
4) RMě ukládá MěÚ
a) p rovést aktualizaci seznamu jmen a počtu nádob na komunální
odpad
b) v souladu s OZV města, v případě potřeby zajistit výměnu 240 l
nádob za 120 l (méně než čtyři členové rodiny, či vyjádření
občana o dostačující menší nádobě )
c) dlužníkům zaslat dopis s upozorněním, že nádoby byly odvezeny
do doby uhrazení dlužné částky a pověřuje MSB s.r.o. odvozem
těchto nádob dle předaného seznamu z MěÚ
Hlasování 5 pro
Bečově nad Teplou dne 30. ledna 2009
Schůze RMě ukončena v 19.30 hod.
Ing. Petr Kužvart, místostarosta
Oľga Haláková, starostka města
Zapsala: Oľga Haláková

bečovský zpravodaj
Bečovské osady
Osada Krásný Jez
Nová stavba rodinného domu přinesla v letošní zimě velké problémy občanům v Krásném Jezu. Zejména těm, kteří užívají
cestu k nádraží a majitelům sousedních nemovitostí. V současné době se Městská společnost snaží každodenně udržet alespoň částečnou průchodnost této cesty a problém vyvěrající vody, která zaplavuje vše kolem je momentálně řešen úřední cestou. V terénu ho bude možno vyřešit až po oblevách. Vybudování odvodnění dotčeného pozemku bude projednáno ve spolupráci s Magistrátem města Karlovy Vary a majitelem pozemku.

Předsedkyně Osadního výboru Krásný Jez
paní Vlasta Sochrová

Zápis ze zasedání osadního výboru Krásný Jez
1. zasedání Osadního výboru Krásný Jez konané 26. ledna 2009 v Bečově n/T

Přítomni: starostka p. Haláková, místostarosta ing. Kužvart, p. Sochrová, p. Kopárek, p. Poula
Body jednání:
1. Kontakty na pracovníky Městské společnosti Bečov nad Teplou, na které je možno se obrátit.: p. SVOBODA – posyp silnice, sekání trávy apod. – telefon 353 999 336, 604 834 873, p. NEPRAŠ – hlášení poruch elektrického osvětlení, hasiči
– telefon 725 844 172
2. P. starostka připomněla nutnost třídit odpad do kontejnerů, které jsou k tomu určeny, protože náklady na odvoz komunálního odpadu ( popelnic) jsou vysoké a město Bečov nad Teplou vynakládá na toto nemalou částku ze svého rozpočtu.
Také upozornila, že je řada neplatičů odvozu komunálního odpadu, je nutné, aby ten koho se to týká, vše co nejdříve
doplatil. V blízké době se přistoupí k tomu, že popelnice, které nejsou zaplaceny, budou odebrány a tím bude znemožněno jejich neoprávněné vyvážení.
3. Bude nutno vyřešit situaci okolo pomníku v Krásném Jezu, protože p. Graiciarová, majitelka pozemku na kterém pomník
stojí, ho tam odmítá a chce, abychom ho přemístili někam jinam, pokud se tak nestane, chce ho oplotit a tím znemožnit
přístup k tomuto pomníku – nutno zjistit, zda je možno tento pomník přemístit na protější stranu silnice, popř. najít jiné
důstojné místo.
4. Podána stížnost na vytékající vodu z pozemku p. Graiciarové na veřejnou cestu a do okolních zahrad. Voda vytéká ve
velkém množství, cesta na nádraží je obtížně sjízdná. P. starostka již situaci řeší, na základě došlé stížnosti sousedů

5. Informace k chystané zastávce v Krásném Jezu – projekt je hotový, termín realizace zatím nebyl přesně stanoven.
6. Volný prostor pro sporty a společné akce v Krásném Jezu: požádali jsme místostarostu p. Kužvarta o zajištění pronájmu
popř. odkoupení do vlastnictví města pozemku na parcele č. 747/4 (kde se již v současnosti setkáváme např. při stavení
májky apod.), tato parcela patří Pozemkovému fondu. Zároveň žádáme, aby v případě převodu do vlastnictví města od
PF nebyl tento pozemek nabídnut k prodeji, ale aby byl rezervován pro výše uvedené akce. Také žádáme o pomoc ze
strany města při vybudování uzamykatelné kůlny na tomto pozemku. Dále jsme požádali o zajištění možnosti pronájmu
části pozemku na parcele č. 1381, která patří Českým drahám. Jedná se o louku, kterou pravidelně sekáme a využíváme
na různé hry a setkávání (fotbal).
7. Byli jsme seznámeni se snahou o to, aby děti z Krásného Jezu a Bečova n/T navštěvovaly ZŠ popř. MŠ v Bečově nad
Teplou. Š kola má nové vedení, učí zde několik nových učitelů.
8. V letošním roce bude opět vydáván Bečovský zpravodaj, do kterého budeme moci dávat i své příspěvky o naší obci.
9. Byla zřízena emailová stránka pro případné podněty, připomínky nebo stížnosti:
krasnyjez@seznam.cz
Za Osadní výbor Krásný Jez: Vlasta SOCHROVÁ – předsedkyně,
Daniel POULA – člen OV, Jiří KOPÁREK – člen OV
V Krásném Jezu dne 1. února 2009
Zapsal: Daniel POULA

Osada Vodná

Před zahájením slavnosti, členové Osadního výboru Vodná a první účastnice
slavnosti

V neděli 8. února 2009 byla slavnostně přestřižena páska na novém mostku ve Vodné, na jehož obnovu se čekalo podle slov místních občanů 30 let.
Na slavnosti se zúčastnili téměř všichni občané z Vodné, zástupci města Bečov nad Teplou, další investoři a zástupce realizační firmy Ing. Chomický.

Nový mostek
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Sport

Družstvo mužů po přátelském utkání v Rotavě, které skončilo remízou 4 : 4
Horní řada: Jakub Jůn, Marek Baláž, Pavel Špak, Petr Káva, Tomáš Vaňousek, Jiří Eberl, Petr Brandejský, Milan Větrovec – trenér
Dolní řada: René Karfiol, Josef Havlovic, Tomáš Kváč, Pavel Šeda, Tomáš Pejšek, Jiří Špak – vedoucí mužstva
Výstup na Homolku

SLAVOJ
Bečov
nad Teplou
- fotbalové
jaro
SLAVOJ
BE%OV
nad Teplou
- fotbalové
jaro2009
2009
Datum Kategorie Domácí
21. 3.
mu"i "A" Sokol Teplá
29. 3.
mu"i "A" TJ Hroz(atov
4. 4.
mu"i "A" Slavoj Be$ov
5. 4.
dorost
Slavoj Be$ov
11. 4.
mu"i "A" Baník Pila
12. 4.
dorost
FC Buldoci K.Vary D
18. 4.
mu"i "A" %echie Dalovice
19. 4.
dorost
Baník Král. Po)í&í
19. 4.
mu"i "B" Slavoj Be$ov B
25. 4.
mu"i "A" Slavoj Be$ov
26. 4.
dorost
Slavoj Be$ov
26. 4.
mu"i "B" Slavia Kr. Údolí
2. 5.
mu"i "A" Baník Bukovany
3. 5.
dorost
TJ Vojkovice
3. 5.
mu"i "B" Slavoj Be$ov B
9. 5.
mu"i "A" Slavoj Be$ov
10. 5.
dorost
Slavoj Be$ov
10. 5.
mu"i "B" Agro Stru#ná
16. 5.
mu"i "A" FC Vojtanov
17. 5.
mu"i "B" Slavoj Be$ov B
23. 5.
mu"i "A" Slavoj Be$ov
24. 5.
dorost
Slavoj Be$ov B
24. 5.
mu"i "B" Budoucnost Otro&ín
30. 5.
dorost
Baník Vintí)ov
30. 5.
mu"i "A" Sokol Lipová
31. 5.
mu"i "B" TJ Po&erny
6. 6.
mu"i "A" Slavoj Be$ov
7. 6.
mu"i "B" Slavoj Be$ov B
13. 6.
dorost
FK Loket
13. 6.
mu"i "B" Sokol Chy!e C
14. 6.
mu"i "A" KSNP Sedlec
20. 6.
mu"i "A" Slavoj Be$ov

-

Hosté
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov
FK Loket
Sokol Bochov
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov
Olympie Hrozn'tín B
Slavoj Kyn!perk
Slavoj Kyn!perk
Slavoj Be$ov B
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov
Mír Novosedly
Sokol Útvina
BU Nové Sedlo
Slavoj Be$ov B
Slavoj Be$ov
TJ Vale&
Sokol "lutice
%echie Dalovice
Slavoj Be$ov B
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov B
Sokol Teplá
SC Stanovice
Slavoj Be$ov
Slavoj Be$ov B
Slavoj Be$ov
Spartak Chodov B

V$kop
15.00
10.30
16.30
10.30
16.30
13.30
17.00
10.00
15.00
17.00
10.30
14.00
17.00
10.30
15.00
17.00
10.30
17.00
10.30
15.00
17.00
10.30
17.00
15.00
17.00
15.00
17.00
15.00
10.00
10.30
15.00
17.00

Odjezd Poznámka
13.30 krajsk# pohár
8.00

15.00
12.00
15.15
8.00

13.00
14.45
8.30

15.30
8.00

16.00
13.00
14.45
13.30

8.30
8.30
13.15

h&i!t% Kr. Údolí

Tradiční novoroční výstup na Homolku 1. ledna 2009 Homolka opět zdolána

prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškového materiálu
Hisex hnědý a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 14 - 17 týdnů, začátek snášky: konec března, začátek dubna
Cena: 128 - 148,- Kč/ks dle stáří. Tradice chovu 14 let prodeje bez jediné reklamace.
Prodej se uskuteční: v Bečově nad Teplou ve čtvrtek 19. března 2009 u vlakového nádraží v 15.45 hod.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Co se děje v Bečově

Koledníci tříkrálové sbírky se po ukončení přípravy sešli v kostele sv. Jiří, kde proběhlo slavnostní zahájení.

Rozsvícení vánočního stromečku - účinkují žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Řezníčkové

Soutěž o nejhezčí stromeček

Ples hasičů

Oprava radnice napadené dřevomorkou pokračuje i v letošním roce 2009

V současnosti se odstraňuje napadené dřevo na podlaze půdy radnice

26. února 2009 fotografováno ze střechy radnice

Město Bečov nad Teplou navštívil koncem února 2009 4x pravnuk stavitele zdejšího kostela sv. Jiří pan Eduard
Pőpperl, v současnosti žijící v Německu. Jeho rodina žila v Louce, otec i bratr byli absolventi Hudební školy
v Bečově nad Teplou a on sám byl také celý život profesionálním hudebníkem
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bečovský zpravodaj
Kde najdete další informace
o dění v Bečově?
Městský úřad Bečov nad Teplou
5. května 1
364 64 Bečov nad Teplou
+420 353 999 318
www.becov.cz
email: info@becov.cz
Hrad a zámek Bečov
www.cestujme.cz/becov/index.php
email: becov@loket.npu.cz
Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
www.sosl.cz
email: usosl@seznam.cz
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
www.shscms.cz
MAS Náš region
www.nas-region.cz
email: nas.region@seznam.cz
CESTA Z MĚSTA
www.cestazmesta.cz
email: info@cestazmesta.cz
Kontakty na členy Rady města Bečov nad Teplou
a předsedy výborů
Oľga Haláková
starostka města
724 180 137
olga.halakova@becov.cz
Starostové historických měst na jednání Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska a jeho krajských sekcí Karlovarského a Plzeňského kraje
v Bečově nad Teplou 12. února 2009

Vážená paní starostko,
kdykoli zapnu svůj počítač, usměje se na mne obrázek bečovské radnice s morovým sloupem a připomene mi tak vaše krásné město,
ve kterém jsem prožívala nádherné chvíle. Do Bečova jsme poprvé na dovolenou přijeli v roce 1973 a tak se nám tam zalíbilo, že jsme
k vám jezdili každý srpen až do roku 1993. Jezdili jsme do podnikové chaty Chirany v domě na náměstí. Byly to nezapomenutelné
dovolené, dodnes na Bečov všichni vzpomínáme. Každé ráno jsem vyběhla do mlékárny na náměstí, později do nákupního střediska,
koupila k snídani velké housky,(dodnes jim říkáme *bečovské*, ale v Praze jsou bohužel vzácností), pár jsme si vzali s sebou a hurá do
lesa. Byli jsme, manžel, dcery i já, vášniví houbaři. Chodili jsme hlavně do lesa (jak jsem se dozvěděla až dnes z mapy ) za Šibeničním
vrchem. Měli jsme tam oblíbená místa i pojmenovaná - Klouzkárna, Bedlárna, Mraveniště, Hrobka, Planinka......a když jsme zatoužili
po *víru velkoměsta* poznávali jsme Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Fr. Lázně.... a s pasem i německé příhraničí. Když se obě
dcery provdaly, jezdili jsme do Bečova už tři rodiny. Dokonce jsme s manželem vážně uvažovali, že se sem na dúchod přestěhujeme,
ale člověk míní a nemoc mění. V roce 1994 se už do Chirany nedalo jet, manžel se dal na podnikání, já byla tlumočnice na volné
noze a na opravdovou dovolenou nebyl čas a tak jsme si bečovské lesy nahrazovali procházkou s vnoučaty po lese na okraji Prahy.
V Bečově jsem prolézala les často po kolenou, kolikrát jsme si na pasece lehli do trávy a aniž bychom používali repelent, nikdy jsme
nikdo neměl klíště. A z procházky v pražském lese jsem si klíště přinesla - a bohužel jedovaté. Byla z toho encefalitida. A navíc,
při léčení mně zapli na přístroj, který se porouchal, nasával vzduch a způsobil mi embolii. Jsem ochrnutá a na vozíku. Už se nikdy
nedostanu do *svého* lesa, už nikdy nepůjdu na houby. V Bečově jsem od té doby byla pouze jednou, asi před 10 lety, manžel měl
v záp. Čechách jednání a na zpáteční cestě jsme se chtěli podívat do bývalé Chirany, nyní Pensionu u sv. Maura, ale bylo zavřeno.
Tak jsme jen projeli město autem a podívali se na rozcestí, odkud se šlo do *našeho* lesa. Na Bečov moc vzpomínám a děkuji
pracovnicím Městského úřadu za poslání mapy. Dám si ji zarámovat a denně ho tak budu mít před očima.
Přeji Bečovu ať rozkvétá a lidem se v něm dobře žije.
S pozdravem
Zuzana Kumpoštová, K Ryšánce 5, 147 00 Praha 4
P.S. Z mapy jsem bohužel nevyčetla, zda je v Bečově možnost bezbariérového ubytování.

A na co se můžete těšit v dalším vydání Bečovského zpravodaje?

Aktuální informace z Městského úřadu

Činnost místních neziskových organizací

Reportáže a fotodokumentace z aktuálního dění na Bečovsku

Další zajímavé články z bečovské regionalistiky

A řada dalších informací
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Ing. Petr Kužvart
místostarosta města
606 791 807
petr.kuzvart@becov.cz
Mgr. Milada Beerová
člen rady města
606 852 049
milibeerova@seznam.cz
Ing. Stanislav Teplík
člen rady města
777 092 122
stanislavteplik@seznam.cz
Jiří Špak
člen rady města
731 125 144
jiri.spak@volny.cz
Ing. Jiří Šindelář
předseda výboru pro regeneraci MPZ
a obnovy obce
736 642 792
jiri.sindelar@becov.cz
Jiří Kaufman
předseda finančního výboru
602 955 806
jiri.kaufman@tiscali.cz
Vlastimil Novotný
předseda kontrolního výboru
724 524 804
vl.novotny@centrum.cz
Vlastislav Svoboda
jednatel Městské společnosti Bečov, s.r.o.
604834873

